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06 - 238.656.87 

 info@joopluimes.com 
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Postadres: 

Hoofdstraat 71 
8162 AC Epe 

 Fotostudio: Studio 24 

 (op afspraak) 

Ledderweg 8 
8161 SX Epe 

Fotoshoots: 

Portret:  
Een unieke portret-sessie van jezelf of met z’n 
tweetjes. Deze shoot duurt ca. 45 min. Hierin 
worden afwisselende poses en/of achter-gronden 
gebruikt met als resultaat een gevarieerde serie 
om trots op te zijn!  
Kosten: E 89,50 (alleen fotoshoot) 

Kids only:  
Een heel eigen sessie van jouw kind of kinderen. 
Voor jezelf, maar ook grootouders zullen dit 
fantastisch vinden! Deze shoot duurt ca. 45 min. 
Neem gerust van thuis spullen mee die de foto-
sessie een heel eigen karakter geven. Denk aan: 
knuffels, speelgoed, fiets, bellenblaas etc.      
Kosten: E 89,50 (alleen fotoshoot) 

Beestenbende:  
Een bijzondere serie van en met jouw hond, kat of 
ander huisdier. Klassiek tegen een donkere 
achtergrond of eigentijds tegen een lichte 
achtergrond. Een unieke serie met unieke 
beelden. Hoe gaaf is dat!  
Deze shoot duurt ca. 45 min. 
Kosten: E 89,50 (alleen fotoshoot) 
   
Groepsportret:  
Een fotoshoot van bijv. familie, kinderen, vrienden 
of collega’s. Duur van de shoot is 45 min. waarin 
gewerkt wordt met verschillende opstellingen. 
Kosten: E 89,50 (alleen fotoshoot)                   
extra series/tijd, zoals bijv. gezinnen apart: E 17,50 
per 15 minuten buiten de basistijd)  

Basic:  
Een korte fotoshoot voor wie het niet zo uitgebreid 
hoeft. Afgesproken wordt met welke achtergrond 
er gefotografeerd wordt. Duur van de shoot: max. 
30 min. Kosten E 49,50 (alleen fotoshoot)             
(max. 2 personen - aflevering contactsheet per mail - 
nabestelling vgl. tarieven achterzijde) 
  
•Met behulp van een webgallery kunnen de foto's 

bekeken, uitgezocht en nabesteld worden 

•Nabestellingen conform prijzen in deze brochure 

• Pakketprijzen zoals hiernaast vermeld 

SPECIALS:  
• 2in1-portret (Nieuw!) 
• Zwangerschap & Bellypaint 
• Human Nature (ongekleed) 
• Casting-shoot / Modellen-shoot 
• Model4Oneday 
• Tattoo for You: een shoot met lef! 
• ROOD: in de stijl van m'n project Rood 
• WIT: in klei gehuld 
• BLUE: bodypaint in blauwe tinten 
• NOIR: in film noir stijl 
• TRANSPARENCY: met elastische doeken 

Voor al deze specials is een aparte brochure 
beschikbaar 

PHOTOGRAPHYa way of Art

mailto:j.luimes@chello.nl
http://www.joopluimes.nl


 PAKKETPRIJZEN: 

(standaard fotoshoot inclusief 5 of 10 digitale foto's 
jpg-bestanden) 

• Fotoshoot incl. 5 bestanden (ca. 12 mB) 
             op hoge resolutie voor prints tot (minstens)    
             formaat 13x19 cm: E 149,50                     
          

• Fotoshoot incl. 10 bestanden (ca. 12 mB) 
op hoge resolutie voor prints tot (minstens) 
formaat 13x19 cm: E 189,50           

• Fotoshoot incl. 5 bestanden (ca. 24 mB)              
op hoge resolutie voor prints tot (minstens)  
formaat 20x30 cm: E 189,50          

  
• Fotoshoot incl. 10 bestanden (ca. 24 mB) 

op hoge resolutie voor prints tot (minstens) 
formaat 20x30 cm: E 264,50          

• alle geleverde bestanden worden optimaal 
bewerkt en/of geretoucheerd geleverd 

  
• andere formaten/resoluties of aantallen op 

aanvraag 
  

Deze pakketprijzen zijn op basis van het      
standaard fotoshoot tarief! 

Foto('s) als kunst aan de muur?  

Denk dan eens aan een foto mooi ingelijst (evt. met 
passepartout), op canvasdoek (galerie-kwaliteit!), op 

aluminium of dibond, achter acryl (plexiglas) of op 
(steiger)hout. Wij werken samen met de meest 

ervaren en professionele bedrijven om foto's van de 
allerhoogste kwaliteit en uitstraling te bieden! 

     Algemene info: 

• Bij kleurenopnamen is het verstandig om met 
elkaar afspraken te maken over de kleding.  Bij 
twijfel kan er gerust extra kleding mee-genomen 
worden. Bij zwart/wit opnamen kan dit ook 
afgestemd worden, bijv. op een lichte  of 
donkere achtergrond bij de opnamen! 

• Fotoshoots komen altijd in overleg tot stand:  
       eigen inbreng wordt op prijs gesteld! Denk ook   
       aan evt. meenemen van speciale attributen! 

• Opname-kosten gelden voor studio en locatie 

• Studio-lampen mee op locatie: E 25,00 extra 

• Op locatie: reiskosten E 0,40 per km. 

• Fotoshoots op zaterdagavond: toeslag van 25% 
op de prijzen van de fotoshoots (zondagen niet 
meer mogelijk) 

januari 2023 v.1.1 / alle genoemde prijzen incl. BTW              
en onder voorbehoud van typefouten)   

Nabestelprijzen vakprints: 

Vakprints worden optimaal gecorrigeerd op kleur, 
helderheid, contrast + verdere correcties waar nodig. 

Foto’s worden afgedrukt in vaklabs voor het beste 
resultaat. Overige formaten op aanvraag 

*   Vergrotingen vierkant formaat:                   
           (excl. bijdrage verzendkosten vaklab) 

Formaat:         Kleur:            Z/W:             Sepia (duotone): 

10 x 10 cm.     E     7,00       E     7,00       E     8,00  
13 x 13 cm.     E     8,50       E     8,50      E      9,50 
15 x 15 cm.     E   10,00       E   10,00       E   11,50 
20 x 20 cm.     E   17,50       E   17,50       E   19,00 
25 x 25 cm.     E   27,50       E   27,50       E   29,50 
30 x 30 cm.     E   34,50       E   34,50       E   37,50 
40 x 40 cm.     E   42,50       E   42,50       E   46,50 
50 x 50 cm.     E   49,50       E   49,50       E   55,00 
60 x 60 cm.     E   62,50       E   62,50       E   69,50 
70 x 70 cm.     E   78,50       E   78,50       E   85,00 
80 x 80 cm.     E   98,50       E   98,50       E 105,00 
90 x 90 cm.     E 118,50       E  118,50       E 125,00 

*   Vergrotingen standaard formaat: 
            (excl. bijdrage verzendkosten vaklab) 

Formaat:              Kleur:           Z/W:             Sepia  
     
10 x 15 cm.          E     7,50       E    7,50       E     7,50                
13 x 18 cm.          E     9,50       E    9,50       E     9,50 
15 x 20 cm.          E   11,50       E   11,50       E   12,50 
20 x 30 cm.          E   19,50       E  19,50       E   21,50 
30 x 40/45 cm.     E   37,50       E  37,50       E   42,50      
40 x 50/60 cm.     E   47,50       E  47,50       E   52,50 
50 x 70/75 cm.     E   57,50       E  57,50       E   62,50 
60 x 90 cm.          E   77,50       E  77,50       E   82.50 
70 x 100 cm.        E   87,50       E  87,50       E   92,50 
80 x 120 cm.        E 117,50       E 117,50       E 122,50 
90 x 135 cm.        E 137,50       E 137,50      E 142,50 

Digitale bestanden (JPG-files) kunnen ook los worden 
nabesteld. Deze bestanden worden optimaal 
gecorrigeerd op kleur, contrast en helderheid: 

* Jpg-bestanden op hoge resolutie:              
(voor prints / privé-gebruik) 

- ca. 12 mB voor prints tot (minstens) formaat 13x18 cm:                              
  E 17,50 per foto (jpg-bestand) 

- ca. 24 mB voor prints tot (minstens) formaat 20x30 cm:                           
  E 27,50 per foto (jpg-bestand) 

- ca. 40 mB voor prints tot (minstens) formaat 30x45 cm:                                  
  E 37,50 per foto (jpg-bestand) 
  
- ca. 60 mB voor prints tot (minstens) formaat 40x60 cm                     
  E 47,50 per foto (jpg-bestand) 
  
- ca. 80 mB voor prints tot (minstens) formaat 50x70 cm                     
  E 57,50 per foto (jpg-bestand) 

• jpg-bestanden op lage resolutie (zonder watermerk/   
  logo): E 7,50 per stuk (ca. 2,5 mB) 

COMBIDEAL: bij aankoop van een vakprint het 
bijbehorende bestand met 50% korting! 

Digitale bestanden zijn net als vakprints producten die 
nabesteld kunnen worden en worden derhalve niet 

gratis geleverd


